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ZAWIADOMIENIE 0 NIEZALATWIENIU SPRAWY W TERMINIE 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post((powania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa:Zidziernika 
2008 roku 0 udostypnianiu infOlmacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spo1eczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 zezm.) w 
zwicjzku z prowadzonym postypowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji 0 

srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia polegaj<jcego na budowie budynku 
inwentarskiego - (chlewni) w systemie chowu rusztowego 0 obsadzie 285 sztuk tucznika 
(39,9 DJP) wraz z obiektami towarzysz~cymi, na dzialce 0 numerze ew. 54/2 i 54/3 
w miejscowosci Chmielewko, gm. Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 
wszczytym na wniosek Inwestora - Pana Paw1a Jab10nowskiego, zam. Chmielewko 21 , 06 - 513 
Wieczfnia Koscielna. 

zawiadamiam 

strony postypowania, it ze wzglydu na skomplikowany charakter sprawy nie jest mozliwe zalatwienie 
w/w sprawy w ustawowym telminie. Nowy termin zaiatwienia sprawy wyznacza siy do dnia 
20 lipca 2018 r. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 37 § 1 - § 3 Kodeks postypowania administracyjnego Stronie sluzy prawo do wniesienia 

ponaglenia, jezeli: 

1) nie zalatwiono sprawy w terminie okreSlonym wart. 35 lub przepisach szczegolnych ani w terminie 

wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynnosc); 

2) postypowanie jest prowadzone dluzej nit jest to niezbydne do zalatwienia sprawy (przewlekiosc). 

Ponaglenie wnosi siy: 

1) do organu wyzszego stopnia za posrednictwem organu prowadzqcego postypowanie; 

2) do organu prowadz<jcego postypowanie - jezeli nie rna organu wyzszego stopnia. 


mgr inz. 

Kiero ik 
Otrzymujq: Gospodarki Komunalnej i 'n esryq; 

1. Pan Pawel Jablonowski 

2. Strony pOs{(;powania wg wykazu 

Z up. W6jta 

eratu 



Do wiadol11osci: 

1. 	 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie 
Wydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie 
ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanow 

2. 	 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie 
ul. PI. 1 Maja 6, 06 - 500 Mlawa 

3. 	 Dyrektor Zarzqdu Zlewni w D?bem 
D?be, 05-140 Serack 

4. 	A/a 


